Vytrvalostní závody koní v Dožicích 31. 5. - 2. 6. 2019
V letošním roce se bude konat již 3. ročník vytrvalostních koňských závodů v Dožicích
Na Obrázku. Pořadatelem je opět JS Hrdina Borotín. Letos poprvé zde budou probíhat
i mezinárodní závody a Mistrovství ČR ve vytrvalosti.
Pro soutěžící budou připraveny dvě trasy, jedna v délce 24 km, druhá 16 km, které se budou
kombinovat podle stupně soutěže.

Program
Pátek 31. 5. 2019
-

odpoledne prezentace a veterinární prohlídka koní

-

večer proběhne technická porada, kde se účastníci seznámí s tratí a průběhem závodů

-

následuje volná zábava

Sobota 1. 6. 2019
-

zahájení samotných soutěží v časných ranních hodinách
(národní S a ST na 80 - 100 km + MČR + mezinárodní závody)

-

v poledne program pro děti, ale i pro dospělé - hraná pohádka

-

veterinární kontroly v průběhu soutěží

-

večer vyhlášení výsledků a dekorování

-

večer technická porada pro národní soutěže

-

následuje volná zábava

Neděle 2. 6. 2019
-

pokračování národních a hobby soutěží
(Hobby 20 - 40 km, národní závody stupně Z-L na 40 - 60 km)

-

průběžné veterinární kontroly

-

večer vyhlášení výsledků a dekorování

-

slavnostní ukončení

V sobotu 1. 6. 2019 v poledne bude připraven doprovodný program pro děti, ale samozřejmě
i dospělí jsou vítaní. Můžete se těšit na pohádku od divadelně hudební skupiny Rybníkáři.

Krátce o vytrvalostních závodech koní.
Je to v podstatě distanční jízda, kde koně s jezdci překonávají dlouhé vzdálenosti. Tratě bývají
v délce od 20 až do 160 km a bývá předepsána minimální rychlost. Před startem, během
přestávek v soutěži a v cíli jsou povinné veterinární prohlídky koní, které rozhodnou, zda kůň
může nastoupit do soutěže, nebo zda může v soutěži pokračovat. Tyto kontroly zamezují
přílišnému vyčerpání koní, protože vytrvalostní disciplína klade na koně vysoké nároky. Také
z tohoto důvodu má vytrvalost velice přísná pravidla.
Náročná je také pro samotného jezdce. Ten musí velice dobře znát svého koně, musí jej být
schopen bezpečně ovládat za nejrůznějších okolností a také musí být rozhodně schopen se
o svého koně dobře a správně postarat. Také jezdec sám musí být ve velice dobré kondici.
Přes veškerou náročnost tato disciplína v sobě pojí krásný čas strávený v sedle koně a toulky
v přírodě.

Každý, kdo chce strávit příjemný víkend ve společnosti koní, je srdečně zván.
Občerstvení je všechny dny zajištěno.
Blanka Nachtmanová

